الفصل الدراسي  /الثاني
z

الصف اﻷول اﻻبتدائي

المادة  /رياضيات

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

تهيئة الطرح

قطع العد من الورق أو الفلين

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

 

   

 

اﻷربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل

 





دليل المعلم

٨

عن طريق التعريف والمثال والسؤال





دليل المعلم





دليل المعلم

٨

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

٨

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم





كتاب الطالب





دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب

معلجة اﻻخطاء



كتاب الطالب

مناقشة مع الطﻼب

كتاب الطالب

مناقشة مع الطﻼب

كتاب الطالب

مناقشة مع الطﻼب

 

 
 








 



دليل المعلم

٨

تنفيذ اسئلة النشاط





 

















 



دليل المعلم

٨

مناقشة مع الطﻼب



 





دليل المعلم

٨

معرفة الطرح

دليل المعلم

٩

٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم

دليل المعلم

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم

دليل المعلم

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم

٩
تنفيذ ما ورد في دليل المعلم

كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

قصص الطرح

قطع العد

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

 

   

 





دليل المعلم





دليل المعلم





دليل المعلم

 

اثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

١٠أ

 
تكتب علي السبورة:قصص الطرح

 



دليل المعلم

١٠

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

١٠

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

١٠

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم

١١





كتاب الطالب

١١














دليل المعلم

١٠

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

١٠

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

١٠أ

مناقشة مع الطﻼب

حل تمارين رقم٤و٥و٦

كتاب الطالب
كتاب الطالب

مناقشه مع الطﻼب

كتاب الطالب

--

دليل المعلم

١١

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

١١

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب
تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

٤

حل تمارين)(١

مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

تمثيل لطرح

 

   

 





دليل المعلم





دليل المعلم





دليل المعلم

 

اثنين

ورق العمل  ٣قطع العد

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

 

١٢أ

تكتب علي السبورة:تمثيل الطرح
الطرح

 



دليل المعلم

١٢

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

١٢

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

١٢

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم





كتاب الطالب














دليل المعلم

١٣

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

١٢

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

١٢أ

مناقشة مع الطﻼب

١٣

حل تمارين رقم٤و٥و٦

كتاب الطالب
كتاب الطالب

١٣

مناقشه مع الطﻼب
--

كتاب الطالب
دليل المعلم

١٣

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

١٣

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب
تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

٥

حل تمارين

مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

جمل الطرح

قطع العد

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

 

   

اﻷربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

 

 





دليل المعلم

١٤أ

تكتب علي السبورة:جمل الطرح





دليل المعلم

١٤أ

ناقص ) (-ناتج طرح جملة الطرح





دليل المعلم

 

 



دليل المعلم

١٤

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

١٤

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

١٤

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم

١٥





كتاب الطالب

١٦














دليل المعلم

١٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

١٥

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

١٤أ

مناقشة مع الطﻼب

مناقشه مع الطﻼب

كتاب الطالب
كتاب الطالب

حل تمارين رقم٤و٥و٦

١٦
--

كتاب الطالب
دليل المعلم

١٦

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

١٦

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب
تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

٦

حل تمارين

مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

طرح الصفر والكل

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

   

 





دليل المعلم





دليل المعلم





دليل المعلم

التاريخ
الحصة  -الفصل

قطع عد

 

 

اثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

 

١٦أ

 
تكتب علي السبورة:جمل الطرح
ناقص ) (-ناتج طرح جملة الطرح

 



دليل المعلم

١٦

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

١٦

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

١٦

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم


















دليل المعلم

١٦

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

١٦

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

١٦أ

مناقشة مع الطﻼب

كتاب الطالب

١٧

حل تمارين رقم٤و٥و٦

كتاب الطالب

١٧

مناقشه مع الطﻼب

كتاب الطالب

--

كتاب الطالب
دليل المعلم

١٧

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

١٧

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب
تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

٧

حل تمارين

مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

احل المسألة ارسم
صورة

الدرس
الوسائل التعليمية

 

اليوم

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

اكواب بﻼستيكية قطع عد مكعبات ارقام كبيرة

 

   





دليل المعلم





دليل المعلم

١٨أأ

التاريخ
الحصة  -الفصل

 
احل المسألة ارسم صورة





دليل المعلم

١٨

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب





كتاب الطالب





دليل المعلم





كتاب الطالب





دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب



 

 
 








 



دليل المعلم

١٨

تنفيذ اسئلة النشاط





 

















 



دليل المعلم

١٨أ

مناقشة مع الطﻼب



 





دليل المعلم

 

الخميس

١٨
١٩

ان يخطىء بعض الطلبة في العد التنازلي
رقم ٣و٤

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب
دليل المعلم

١٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

١٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

٨

حل تمارين)(٤-١

مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الطرح من
اﻻعداد٤و٥و٦

الدرس

اليوم

قطع عد

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

 

   

اﻷربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

 

 





دليل المعلم

٢٠أ

تكتب علي السبورة :الطرح من اﻻعداد٤و٥و٦





دليل المعلم

٢٠أ

ناقص ) (-ناتج طرح جملة الطرح





دليل المعلم

 

 



دليل المعلم

٢٠

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

٢٠

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

٢٠

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم


















دليل المعلم

٢٠

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

٢٠

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

٢٠أ

مناقشة مع الطﻼب

كتاب الطالب

٢١

حل تمارين رقم٤و٥و٦

كتاب الطالب

٢١

مناقشه مع الطﻼب

كتاب الطالب

--

كتاب الطالب
دليل المعلم

٢١

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٢١

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٢١

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

٩

حل تمارين

مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

لطرح من
اﻻعداد٧و٨و٩

الدرس

اليوم

قطع العد

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

 

   

اﻷربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

 

 





دليل المعلم

٢٢أ

تكتب علي السبورة :الطرح من اﻻعداد٧و٨و٩





دليل المعلم

٢٢أ

ناقص ) (-ناتج طرح جملة الطرح





دليل المعلم

 

 



دليل المعلم

٢٢

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

٢٢

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

٢٢

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم


















دليل المعلم

٢٢

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

٢٢

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

٢٢ا

مناقشة مع الطﻼب

كتاب الطالب

٢٣

حل تمارين رقم٤و٥و٦

كتاب الطالب

٢٣

مناقشه مع الطﻼب

كتاب الطالب

--

كتاب الطالب
دليل المعلم

٢٣

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٢٣

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٢٣

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

١٠

حل تمارين

مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

لطرح من اﻻعداد
١٠و١١و١٢

الدرس

اليوم

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

   

 





دليل المعلم





دليل المعلم





دليل المعلم

التاريخ
الحصة  -الفصل

قطع عد

 

 

اثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

 

٢٤أ

 
تكتب علي السبورة :الطرح من اﻻعداد١٠و١١و١٢

 



دليل المعلم

٢٤

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

٢٤

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

٢٤

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم





كتاب الطالب














دليل المعلم

٢٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

٢٥

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

٢٤أ

مناقشة مع الطﻼب

٢٦

حل تمارين رقم٤و٥و٦

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب

٢٦

مناقشه مع الطﻼب - -

دليل المعلم

٢٦

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٢٦

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٢٦

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

١١

حل تمارين

مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

هيا بنا نلعب

الورق القلم

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

 

   

 



دليل المعلم

 



دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب





كتاب الطالب





دليل المعلم





كتاب الطالب





دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب





 





دليل المعلم

 
 












دليل المعلم





 





















دليل المعلم

 

اثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

 
مراجعة وتقويم مهارات ومفاهيم الدروس السابقة

مراجعة الدروس من  ١-٨الي٨-٨

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب
دليل المعلم

حل اﻻختبار

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

الطرح الرأسي

الوسائل التعليمية

 

اليوم

اﻷحد

قطع عد

 

التاريخ
الحصة  -الفصل

   

 





دليل المعلم





دليل المعلم





دليل المعلم

 

اثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

 

٢٨أ

 
تكتب علي السبورة :لطرح الرأ سي

 



دليل المعلم

٢٨

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

٢٨

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

٢٨

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم





كتاب الطالب














دليل المعلم

٢٨

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

٢٨

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

٢٨أ

مناقشة مع الطﻼب

٢٩

حل تمارين رقم٤و٥و٦

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب

٢٩

مناقشه مع الطﻼب - -

دليل المعلم

٢٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب
تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم

٢٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

١٢

حل تمارين
تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

اختبار الفصل ٧

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

الوسائل التعليمية

 

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

   

 



دليل المعلم

 



دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب





كتاب الطالب





دليل المعلم





كتاب الطالب





دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب





 





دليل المعلم

 
 












دليل المعلم





 





















دليل المعلم

 

اﻷربعاء

الخميس

 

 
افساح المجال لدي الطالب لحل اﻻختبار

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب
دليل المعلم

حل اﻻختبار

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم

معالجة اﻻخطاء

دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

طرائق الجمع والطرح

تهيئة

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

 

   

 



دليل المعلم

 



دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب





كتاب الطالب





دليل المعلم





كتاب الطالب





دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب





 





دليل المعلم

 
 












دليل المعلم





 





















دليل المعلم

 

اثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

٣٢

٣٢

٣٣

 

عن طريق التعريف والمثال والسؤال

تنفيذ النشاط

معلجة اﻻخطاء

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب
دليل المعلم

٣٣

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم

٣٣

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم

كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

الجمع بالعد التصاعدي

مكعبات

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

 

   

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

 

 





دليل المعلم

٣٤أ

تكتب علي السبورة :الجمع بالعد التصاعدي





دليل المعلم

٣٤أ

العد التصاعدي





دليل المعلم

 

 



دليل المعلم

٣٤

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

٣٤

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

٣٤

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم

٣٥





كتاب الطالب

٣٥














دليل المعلم

٣٤

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

٣٤

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

٣٤أ

مناقشة مع الطﻼب

حل تمارين رقم٤و٥و٦

كتاب الطالب
كتاب الطالب

مناقشه مع الطﻼب - -

كتاب الطالب
دليل المعلم

٣٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٣٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب
تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

١٣

حل تمارين
تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الجمع باستعمال خط
اﻻعداد

الدرس

اليوم

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

الخميس

اﻷربعاء

الحصة  -الفصل

خط اﻻعداد

 

   

التاريخ

 

 

 

٣٦أ





دليل المعلم





دليل المعلم





دليل المعلم

٣٦أ

 



دليل المعلم

٣٦أ

مناقشة مع الطﻼب

 



دليل المعلم

٣٦

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

٣٦

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

٣٦

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 

تكتب علي السبورة :الجمع باستعمال خط ﻻعداد

خط اﻻعداد

 





كتاب الطالب





 





دليل المعلم












دليل المعلم

٣٦

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

٣٦

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣

٣٧

حل تمارين رقم١٠و١١و١٢

كتاب الطالب
كتاب الطالب

مناقشه مع الطﻼب - -

كتاب الطالب
دليل المعلم

٣٧

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٣٧

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب
تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

١٤

حل تمارين
تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

الطرح بالعد التنازلي

قطع عد

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

 

   





دليل المعلم





دليل المعلم

الحصة  -الفصل

 

 

٣٨أ

تكتب علي السبورة :لطرح بالعد لتنازلي

العد التنازلي





دليل المعلم

٣٨

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب





كتاب الطالب





دليل المعلم





كتاب الطالب





دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب



 

 
 








 



دليل المعلم

٣٨

تنفيذ اسئلة النشاط





 

















 



دليل المعلم

٣٨أ

مناقشة مع الطﻼب



 





دليل المعلم

التاريخ

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣
٣٨
٣٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب
حل تمارين رقم١٠و١١و١٢

كتاب الطالب
كتاب الطالب

مناقشه مع الطﻼب - -

كتاب الطالب
دليل المعلم

٣٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٣٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب
تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

١٥

حل تمارين
تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

احل المسألة

اكتب جملة عددية

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

 

   

اﻷربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل

 





دليل المعلم

أ





دليل المعلم

احل المسألة اكتب جملة عددية





دليل المعلم

٤٠

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب





كتاب الطالب





دليل المعلم





كتاب الطالب





دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب



 

 
 








 



دليل المعلم

٤٠

تنفيذ اسئلة النشاط





 

















 



دليل المعلم

٤٠أ

مناقشة مع الطﻼب



 





دليل المعلم

٤٠أ

 

٤٠

ان يخطىء بعض الطلبة في العد التنازلي
رقم ٣و٤

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب
دليل المعلم

٤١

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٤١

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

١٥

حل تمارين)(٤-١

مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الطرح باستعمال خط
اﻻعداد

الدرس

اليوم

اﻷربعاء

خط اﻻعداد

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

الخميس

 

   

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

 

 





دليل المعلم

٤٢أ

تكتب علي السبورة :الجمع باستعمال خط ﻻعداد





دليل المعلم

٤٢أ

خط اﻻعداد





دليل المعلم

 

 



دليل المعلم

٤٢

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

٤٢

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

٤٢

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم

٤٣





كتاب الطالب

٤٣














دليل المعلم

٤٢

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

٤٢

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

٤٢أ

مناقشة مع الطﻼب

حل تمارين رقم١٠و١١و١٢

كتاب الطالب
كتاب الطالب

مناقشه مع الطﻼب - -

كتاب الطالب
دليل المعلم

٤٣

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٤٣

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب
تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

١٦

حل تمارين
تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

هيا بنا نلعب

الوسائل التعليمية

 

اليوم

اﻷحد

قطع عد ذات لونين مكعبات متداخلة

 

   

 





دليل المعلم





دليل المعلم





دليل المعلم

 

اثنين

الثﻼثاء

 

٤٤ا

اﻷربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل

 
تكتب علي السبورة :لعب مع الجمع والطرح

 



دليل المعلم

٤٤

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

٤٤

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

٤٤

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم





كتاب الطالب














دليل المعلم

٤٤

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

٤٤

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

٤٤أ

مناقشة مع الطﻼب

45

حل تمارين رقم١٠و١١و١٢

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب

٤٥

مناقشه مع الطﻼب - -

دليل المعلم

٤٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٤٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب
تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

١٧

حل تمارين
تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

اختبار لفصل ٨

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

الوسائل التعليمية

 

اﻷربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

   





دليل المعلم





دليل المعلم

٤٦أ

افساح المجال لدي الطالب لحل اﻻختبار





دليل المعلم

٤٦

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب





كتاب الطالب





دليل المعلم





كتاب الطالب





دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب



 

 
 








 



دليل المعلم

٤٦

تنفيذ اسئلة النشاط





 

















 



دليل المعلم

٤٦أ

مناقشة مع الطﻼب



 





دليل المعلم

 

 

٤٦
٤٧

ان يخطىء بعض الطلبة في العد التنازلي
رقم ٣و٤

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب
دليل المعلم

٤٧

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٤٧

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

انماط عددية

انماط عددية

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

 

   

 



دليل المعلم

 



دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب





كتاب الطالب





دليل المعلم





كتاب الطالب





دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب





 





دليل المعلم

 
 












دليل المعلم





 





















دليل المعلم

 

اثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

٤٨

٤٨

٤٩

 

عن طريق التعريف والمثال والسؤال

تنفيذ النشاط

معلجة اﻻخطاء

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب
دليل المعلم

٤٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم

٤٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم

كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

العد بالعشرات

المعداد

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

 

   

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

 

 





دليل المعلم

٥٠أ

تكتب علي السبورة :لعد بالعشرات





دليل المعلم

٥٠أ

عشرات





دليل المعلم

 

 



دليل المعلم

٥٠

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

٥٠

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

٥٠

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم





كتاب الطالب














دليل المعلم

٥٠

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

٥٠

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

٥٠أ

مناقشة مع الطﻼب

٥١

حل تمارين رقم٦و٧و٨

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب

٥١

مناقشه مع الطﻼب - -

دليل المعلم

٥١

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم

٥١

كتاب التمارين

حل تمارين

مصادر اﻷنشطة

تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

احل المسألة

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

 





دليل المعلم





دليل المعلم

 

٥٢ا

 
احل المسألة ابحث عن نمط





دليل المعلم

٥٢

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب





كتاب الطالب





دليل المعلم





كتاب الطالب





دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب



 

 
 








 



دليل المعلم

٥٢

تنفيذ اسئلة النشاط





 

















 



دليل المعلم

٥٢أ

مناقشة مع الطﻼب



 





دليل المعلم

التاريخ
الحصة  -الفصل

ابحث عن نمط

   

اﻷربعاء

الخميس

٥٢
٥٣

ان يخطىء بعض الطلبة في العد التنازلي
رقم ٣و٤

كتاب الطالب
كتاب الطالب

٥٣

كتاب الطالب
دليل المعلم

٥٣

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٥٣

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

١٩

حل تمارين)(٤-١

مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

لوحة المئة

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

الخميس

اﻷربعاء

الحصة  -الفصل

لوحة المئة

 

   

التاريخ

 

 

 





دليل المعلم

٥٤أ

تكتب علي السبورة :لعد بالمئة





دليل المعلم

٥٤ا

لوحة المئة





دليل المعلم

 

 



دليل المعلم

٥٤

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

٥٤

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

٥٤

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم

٥٥





كتاب الطالب

٥٥














دليل المعلم

٥٤

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

٥٤

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

٥٤ا

مناقشة مع الطﻼب

حل تمارين رقم٦و٧و٨

كتاب الطالب

مناقشة الطﻼب

كتاب الطالب
كتاب الطالب

٥٥

مناقشه مع الطﻼب - -

دليل المعلم

٥٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٥٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب
تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

٢٠

حل تمارين
تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

العد القفزي

خط اﻻعداد

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

 

   





دليل المعلم





دليل المعلم

الحصة  -الفصل

 

 

٥٦ا

تكتب علي السبورة :العد القفزي

العد القفزي





دليل المعلم

٥٦

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب





كتاب الطالب





دليل المعلم





كتاب الطالب





دليل المعلم

٥٦





دليل المعلم

٥٧





كتاب الطالب

٥٧



 

 
 








 



دليل المعلم

٥٦

تنفيذ اسئلة النشاط





 

















 



دليل المعلم

٥٦ا

مناقشة مع الطﻼب



 





دليل المعلم

التاريخ

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣
تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب
حل تمارين رقم٦و٧و٨

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب

٥٧

مناقشه مع الطﻼب - -

دليل المعلم

٥٧

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٥٧

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب
تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

٢١

حل تمارين
تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

العب مع اﻻعداد

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

 





دليل المعلم





دليل المعلم

 

٥٨ا

 
تكتب علي السبورة :لعب مع اﻻعداد





دليل المعلم

٥٨

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

٥٨

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم





كتاب الطالب





دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب



 

 
 








 



دليل المعلم

٥٨

تنفيذ اسئلة النشاط





 

















 



دليل المعلم

٥٨ا

مناقشة مع الطﻼب



 





دليل المعلم

التاريخ
الحصة  -الفصل

مكعبات قطع عد

   

اﻷربعاء

الخميس

(
٥٨

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب

مناقشه مع الطﻼب - -

دليل المعلم

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

حل تمارين

مصادر اﻷنشطة

تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

اختبار الفصل ٩

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

   

 



دليل المعلم

 



دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب





كتاب الطالب





دليل المعلم





كتاب الطالب





دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب





 





دليل المعلم

 
 












دليل المعلم





 





















دليل المعلم

التاريخ
الحصة  -الفصل

الورقة والقلم

 

 

اثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

 

٥٩

٥٩

 
مراجعة وتقويم مهارات ومفاهيم الدروس السابقة -١٠
١الي٤-١٠

مراجعة الدروس من ١-١٠الي٤-١٠

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب
دليل المعلم

٥٩

حل اﻻختبار

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

القياس

الوسائل التعليمية

 

اليوم

اﻷحد

اقﻼم بلونين قلم رصاص مكعبات ارقام

 

   

 



دليل المعلم

 



دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب





كتاب الطالب





دليل المعلم





كتاب الطالب





دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب





 





دليل المعلم

 
 












دليل المعلم





 





















دليل المعلم

 

اثنين

الثﻼثاء

 

٦٠

٦١

٦١

اﻷربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

عن طريق التعريف والمثال والسؤال

تنفيذ النشاط

معلجة اﻻخطاء

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب
دليل المعلم

٦١

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم

٦١

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم

كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

٦١

تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

مقارنة اﻻطوال وترتيبها

الوسائل التعليمية

 

اليوم

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

 

التاريخ
الحصة  -الفصل

مسطرة وقلم وممحاة

   

اﻷربعاء

الخميس

 

 

 





دليل المعلم

٦٢أ





دليل المعلم

٦٢أ





دليل المعلم

٦٢أ

 



دليل المعلم

٦٢أ

مناقشة مع الطﻼب

 



دليل المعلم

٦٢

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

٦٢

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

٦٢

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 

تكتب علي السبورة :مقارنة اﻻطوال وترتيبها

الطول واقصر من طويل اطول من

 





كتاب الطالب

٦٣





 





دليل المعلم

٦٣












دليل المعلم

٦٢

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

٦٢

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣

حل تمارين رقم٦و٧و٨

كتاب الطالب
كتاب الطالب

٦٣

مناقشة مع الطﻼب
مناقشه مع الطﻼب - -

كتاب الطالب
دليل المعلم

٦٣

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٦٣

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب
تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

٢٣

حل تمارين
تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

وحدات الطول غير
القياسية

الدرس

اليوم

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

 

التاريخ
الحصة  -الفصل

مسطرة وقلم

   

اﻷربعاء

الخميس

 

 

 





دليل المعلم

٦٤أ

تكتب علي السبورة :وحدات الطول غير القياسية





دليل المعلم

٦٤أ

وحدات القياس اقيس





دليل المعلم

٦٤أ

 



دليل المعلم

٦٤ا

مناقشة مع الطﻼب

 



دليل المعلم

٦٤

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

٦٤

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

٦٤

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 

 





كتاب الطالب

٦٥





 





دليل المعلم

٦٥

كتاب الطالب

٦٥












دليل المعلم

٦٤

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

٦٤

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣

حل تمارين رقم٦و٧و٨

كتاب الطالب

مناقشه مع الطﻼب - -

كتاب الطالب
دليل المعلم

٦٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٦٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب
تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

٢٤

حل تمارين
تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

احل المسألة

اخمن ثم احقق

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

 

   

اﻷربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

 

احل المسألة ابحث عن نمط





دليل المعلم

٦٦ا

 



دليل المعلم

٦٦ا

مناقشة مع الطﻼب

 



دليل المعلم

٦٦

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

٦٦

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

٦٦





كتاب الطالب





دليل المعلم





كتاب الطالب

٦٦





دليل المعلم

٦٦





دليل المعلم

٦٧





كتاب الطالب

٦٧



كتاب الطالب

٦٧

 

 
 












دليل المعلم





 





















دليل المعلم



٦٦ا

 

ان يخطىء بعض الطلبة في العد التنازلي
رقم ٣و٤

كتاب الطالب
كتاب الطالب
دليل المعلم

٦٧

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٦٧

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

٢٥

حل تمارين)(٤-١

مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

مقارنة اﻻوزان وترتيبها

الدرس
الوسائل التعليمية

 

اليوم

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

 

التاريخ
الحصة  -الفصل

اثقال خفيفة

   

اﻷربعاء

الخميس

 

 

 





دليل المعلم

٦٨أ

تكتب علي السبورة :مقارنة اﻻوزان وترتيبها





دليل المعلم

٦٨أ

الوزن ثقل اثقل خفيف اخف من





دليل المعلم

 

 



دليل المعلم

٦٨

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

٦٨

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

٦٨

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم

٦٩





كتاب الطالب

٦٩



كتاب الطالب

٦٩












دليل المعلم

٦٨

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

٦٨

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

٦٨أ

مناقشة مع الطﻼب

حل تمارين رقم٦و٧و٨

كتاب الطالب

مناقشه مع الطﻼب - -

كتاب الطالب
دليل المعلم

٦٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٦٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٦٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

٢٦

حل تمارين
تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

مقارنة السعات وترتيبها

الدرس

اليوم

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

الوسائل التعليمية

 

اﻷربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

   

 

 

 





دليل المعلم

٧٠ا

تكتب علي السبورة :مقارنة لسعات وترتيبها





دليل المعلم

٧٠أ

سعة اكبر اﻻكبر سعة سعة اقل اﻻقل سعة





دليل المعلم

 



دليل المعلم

 

 

مناقشة مع الطﻼب





دليل المعلم

٧٠

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

٧٠

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم





كتاب الطالب














دليل المعلم

٧٠

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

٧٠

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 



دليل المعلم

٧٠أ

تنفيذ اسئلة النشاط

٧١

حل تمارين رقم٦و٧و٨

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب

٧١

مناقشه مع الطﻼب - -

دليل المعلم

٧٠و
٧١

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٧١

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٧١

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

حل تمارين

مصادر اﻷنشطة

تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

اختبار الفصل ١٠

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

الوسائل التعليمية

 

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

   

 



دليل المعلم

 



دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب





كتاب الطالب





دليل المعلم





كتاب الطالب





دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب





 





دليل المعلم

 
 












دليل المعلم





 





















دليل المعلم

 

اﻷربعاء

الخميس

 

٧٢

 
افساح المجال لدي الطالب لحل اﻻختبار

٧٢

٧٣

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب

٧٣
حل اﻻختبار

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم

معالجة اﻻخطاء

دليل المعلم
دليل المعلم

٧٣

دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

اختبار تراكمي ١

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

   

 





دليل المعلم





دليل المعلم





دليل المعلم

التاريخ
الحصة  -الفصل

الورقة والقلم

 

 

اثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

 

٧٤

 
افساح المجال لدي الطالب لحل اﻻختبار

 



دليل المعلم

٧٤

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

٧٤

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

٧٤

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب وقراءة استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم

٧٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم





كتاب الطالب

٧٥

يوزع الواجب المنزلي من كتاب الطالب)(٩-٤














دليل المعلم

٧٤

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم





 





















كتاب الطالب

٧٤

يحل الطﻼب التمارين )(٣-١



 

 



دليل المعلم

٧٤

مناقشة مع الطﻼب

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب
دليل المعلم

٧٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٧٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

القيمة المنزلية

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

 

 

 



دليل المعلم

 



دليل المعلم

٧٦





دليل المعلم

٧٦





كتاب الطالب

٧٦





كتاب الطالب





دليل المعلم





كتاب الطالب

٧٦





دليل المعلم

٧٦





دليل المعلم

٧٧





كتاب الطالب

٧٧





 





دليل المعلم

كتاب الطالب

٧٧

 
 












دليل المعلم





 





















دليل المعلم

 

التاريخ
الحصة  -الفصل

تهيئة

   

اﻷربعاء

الخميس

٧٦أ

 

عن طريق التعريف والمثال والسؤال

تنفيذ النشاط

معلجة اﻻخطاء

كتاب الطالب
كتاب الطالب
دليل المعلم

٧٧

دليل المعلم

٧٧

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم

كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

اﻵحاد والعشرات

قطع عد

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

 

   

اﻷربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

 

 





دليل المعلم

٧٨ا

تكتب علي السبورة :اﻻحاد والعشرات





دليل المعلم

٧٨ا

أحاد عشرات اعادة التجميع





دليل المعلم

 

 



دليل المعلم

٧٨

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

٧٨

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

٧٨

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم

٧٩





كتاب الطالب

٧٩














دليل المعلم

٧٨

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

٧٨

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

٧٨ا

مناقشة مع الطﻼب

حل تمارين رقم٦و٧و٨

كتاب الطالب
كتاب الطالب

٧٩

مناقشة مع الطﻼب

كتاب الطالب

٧٩

مناقشه مع الطﻼب - -

دليل المعلم

٧٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٧٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب
تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

٢٩

حل تمارين
تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

احل المسألة

اخمن ثم اتحقق

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

 

   





دليل المعلم





دليل المعلم

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

٨٠ا

 
نكتب علي السبورة التخمين ثم التحقيق





دليل المعلم

٨٠

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب





كتاب الطالب





دليل المعلم





كتاب الطالب





دليل المعلم

٨٠





دليل المعلم

٨١





كتاب الطالب

٨١



 

 
 








 



دليل المعلم

٨٠

تنفيذ اسئلة النشاط





 

















 



دليل المعلم

٨٠أ

مناقشة مع الطﻼب



 





دليل المعلم

اﻷربعاء

الخميس

١و٢
رقم ٣و٤

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب
دليل المعلم

٨١

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٨١

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

٣٠

حل تمارين)(٤-١

مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

اﻻعداد حتي ٥٠

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

   

 





دليل المعلم





دليل المعلم





دليل المعلم

التاريخ
الحصة  -الفصل

قطع عد

 

 

اثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

 

٨٢أ

 
تكتب علي السبورة :اﻻعداد حتي ٥٠

 



دليل المعلم

٨٢

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

٨٢

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

٨٢

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم

٨٣





كتاب الطالب

٨٣














دليل المعلم

٨٢

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

٨٢

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

٨٢ا

مناقشة مع الطﻼب

حل تمارين رقم٦و٧و٨

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب

٨٣

مناقشه مع الطﻼب - -

دليل المعلم

٨٣

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٨٣

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب
تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

٣١

حل تمارين
تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

اﻻعداد حتي ١٠٠

قطع عد

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

 

   

 





دليل المعلم





دليل المعلم





دليل المعلم

 

اثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

٨٤أ

 
تكتب علي السبورة :اﻻعداد حتي ١٠٠

 



دليل المعلم

٨٤

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

٨٤

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

٨٤

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم

٨٥





كتاب الطالب

٨٥














دليل المعلم

٨٤

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

٨٤

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

٨٤أ

مناقشة مع الطﻼب

حل تمارين رقم٦و٧و٨

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب

٨٥

مناقشه مع الطﻼب - -

دليل المعلم

٨٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٨٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب
تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

٣٢

حل تمارين
تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

التقدير

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

   

 





دليل المعلم





دليل المعلم





دليل المعلم

التاريخ
الحصة  -الفصل

القطع المنطقية

 

 

اثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

 

٨٦ا

 
تكتب علي السبورة :التقدير

 



دليل المعلم

٨٦

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

٨٦

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

٨٦

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم

٨٧





كتاب الطالب

٨٧



كتاب الطالب

٨٧












دليل المعلم

٨٦

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

٨٦

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

٨٦أ

مناقشة مع الطﻼب

حل تمارين رقم٦و٧و٨

كتاب الطالب

مناقشه مع الطﻼب - -

كتاب الطالب
دليل المعلم

٨٧

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٨٧

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب
تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

٣٣

حل تمارين
تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

مقارنة اﻻعداد حتي
١٠٠

الدرس

اليوم

المعداد

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

 

   

اﻷربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

 

 





دليل المعلم

٨٨أ

تكتب علي السبورة :مقارنة اﻻعداد حتي١٠٠





دليل المعلم

٨٨أ

اكبر من<و اصغر من>





دليل المعلم

 

 



دليل المعلم

٨٨

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

٨٨

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

٨٨

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم





كتاب الطالب














دليل المعلم

٨٨

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

٨٨

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

٨٨أ

مناقشة مع الطﻼب

٨٩

حل تمارين رقم٦و٧و٨

كتاب الطالب
كتاب الطالب

مناقشه مع الطﻼب - -

كتاب الطالب
دليل المعلم

٨٨و
٨٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٨٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٨٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٨٨و
٨٩

دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

٣٤

حل تمارين
تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

ترتيب اﻻعداد حتي
١٠٠

الدرس

اليوم

خط اعداد قط عد

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

 

   

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

 

 





دليل المعلم

٩٠ا

تكتب علي السبورة :ترتيب اﻻعداد حتي ١٠٠





دليل المعلم

٩٠أ

يسبق يلي بين





دليل المعلم

 

 



دليل المعلم

٩٠

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

٩٠

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

٩٠

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم





كتاب الطالب














دليل المعلم

٩٠

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

٩٠

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

٩٠أ

مناقشة مع الطﻼب

٩١

حل تمارين رق١١و١٢و١٣

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب

٩١

مناقشه مع الطﻼب - -

دليل المعلم

٩١

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٩١

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٩١

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

حل تمارين

مصادر اﻷنشطة

تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

العب مع العشرة

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

الوسائل التعليمية

 

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

   

 



دليل المعلم

 



دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب





كتاب الطالب





دليل المعلم





كتاب الطالب





دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب





 





دليل المعلم

 
 












دليل المعلم





 





















دليل المعلم

 

اﻷربعاء

الخميس

 

٩٢

٩٢

٩٢

 
عن طريق التعريف والمثال والسؤال

تنفيذ النشاط

معلجة اﻻخطاء

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب

٩٣

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم

٩٣

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم

دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

اختبر الفصل١١

الورق والكتاب

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

 

   

اﻷربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

 

 





دليل المعلم

٩٤أ

اختار وحدات غير قياسية واستعمالها في قياس الطول





دليل المعلم

٩٤أ

وحدة غير قياسية طول قيس





دليل المعلم

 

 



دليل المعلم

٩٤

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

٩٤

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

٩٤

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب وقراءة استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم

٩٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم





كتاب الطالب

٩٥

يوزع الواجب المنزلي من كتاب الطالب)(٧-٤














دليل المعلم

٩٤

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم





 





















كتاب الطالب

٩٤

يحل الطﻼب التمارين )(٣-١



 

 



دليل المعلم

٩٤أ

مناقشة مع الطﻼب

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب

٩٥

مناقشة مع الطﻼب

دليل المعلم

٩٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٩٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

٣٤

حل تمارين)(٤-١

مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

اﻻشكال الهندسية
والكسور

الدرس

اليوم

تهيئة

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

 

   

 

 



دليل المعلم

٩٤أ

 



دليل المعلم

٩٤





دليل المعلم

٩٤





كتاب الطالب

٩٤





كتاب الطالب





دليل المعلم





كتاب الطالب

٩٤





دليل المعلم

٩٤





دليل المعلم

٩٥





كتاب الطالب

٩٥





 





دليل المعلم

 
 










دليل المعلم

٩٤أ





 





















دليل المعلم



التاريخ
الحصة  -الفصل

٩٤أ

 

اﻷربعاء

الخميس

 
عن طريق التعريف والمثال والسؤال

تنفيذ النشاط

معالجة اﻻخطاء

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب

٩٥

دليل المعلم

٩٥

دليل المعلم

٩٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم

دليل المعلم
دليل المعلم

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم

دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

٣٤

تنفيذ النشاط

مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

المجسمات

اشياء من غرف الصف قطع دينز

الوسائل التعليمية

 

اليوم

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

 

   

 

اﻷربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

 





دليل المعلم

٩٦أ

تكتب علي السبورة :لمجسمات





دليل المعلم

٩٦أ

مجسم مكعب كرة مخروط سطوانة





دليل المعلم

 

 



دليل المعلم

٩٧

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

٩٧

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب





كتاب الطالب





دليل المعلم

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته

 





دليل المعلم





كتاب الطالب














دليل المعلم

٩٧

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

٩٧

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

٩٦أ

مناقشة مع الطﻼب

٩٧

حل تمارين رق٦و٧و٨

كتاب الطالب
كتاب الطالب

٩٧
مناقشه مع الطﻼب - -

كتاب الطالب
دليل المعلم

٩٧

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٩٧

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٩٧

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

٣٥

حل تمارين
تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

تصنيف المجسمات
تدحرج يتراص ينزلق

الدرس

اليوم

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

 

التاريخ
الحصة  -الفصل

مجسمات

   

اﻷربعاء

الخميس

 

 

 





دليل المعلم

٩٨أ

تكتب علي السبورة :تصنيف المجسمات





دليل المعلم

٩٨أ

تدحرج يتراص ينزلق





دليل المعلم

 

 



دليل المعلم

٩٨

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

٩٨

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

٩٨

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم





كتاب الطالب

٩٩



كتاب الطالب

٩٩












دليل المعلم

٩٨

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

٩٨

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

٩٨أ

مناقشة مع الطﻼب

حل تمارين ٥

كتاب الطالب

مناقشه مع الطﻼب - -

كتاب الطالب
دليل المعلم

٩٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

٩٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب
تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

٣٧

حل تمارين
تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

احل لمسألة

ابحث عن نمط

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

 

   





دليل المعلم





دليل المعلم

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

١٠٠أ

 
احل المسألة ابحث عن نمط





دليل المعلم

١٠٠

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب





كتاب الطالب





دليل المعلم





كتاب الطالب





دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب



 

 
 








 



دليل المعلم

١٠٠

تنفيذ اسئلة النشاط





 

















 



دليل المعلم

١٠٠أ

مناقشة مع الطﻼب



 





دليل المعلم

اﻷربعاء

الخميس

١٠٠
١٠١

ان يخطىء بعض الطلبة في العد التنازلي
رقم ٣و٤

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب
دليل المعلم

١٠١

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

١٠١

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

٣٨

حل تمارين)(٤-١

مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

اﻻشكل المستوية
والمجسمات

الدرس

اليوم

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

الخميس

اﻷربعاء

الحصة  -الفصل

اشكال مستوية

 

   

 

 

 





دليل المعلم

١٠٢أ





دليل المعلم

١٠٢أ شكل مستو





دليل المعلم

 

التاريخ

تكتب علي السبورة :ﻻشكال المستوية و المجسمات

 



دليل المعلم

١٠٢

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

١٠٢

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

١٠٢

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم





كتاب الطالب














دليل المعلم

١٠٢

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

١٠٢

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

١٠٢أ

مناقشة مع الطﻼب

١٠٣

حل تمارين ٦و٧و٨

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب

١٠٣

مناقشه مع الطﻼب - -

دليل المعلم

١٠٣

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

١٠٣

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

١٠٣

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

٣٩

حل تمارين
تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

اﻻشكال المستوية

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

 

التاريخ
الحصة  -الفصل

اﻻشكال الهندسية

   

اﻷربعاء

الخميس

 

 

 





دليل المعلم

١٠٤أ





دليل المعلم

١٠٤أ مثلث مربع دائرة ضلع رأس





دليل المعلم

 

تكتب علي السبورة :اﻻشكال المستوية

 



دليل المعلم

١٠٤

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

١٠٤

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

١٠٤

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم


















دليل المعلم

١٠٤

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

١٠٤

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

١٠٤أ

مناقشة مع الطﻼب

كتاب الطالب

١٠٥

حل تمارين ٥

كتاب الطالب

١٠٥

مناقشة مع الطﻼب

كتاب الطالب
كتاب الطالب

١٠٥

مناقشه مع الطﻼب - -

دليل المعلم

١٠٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

١٠٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

١٠٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

٤١

حل تمارين
تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

اﻻجزاء المتطابقة

اﻻشكال المستوية

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

 

   

الحصة  -الفصل

 

 

 





دليل المعلم

١٠٦أ





دليل المعلم

١٠٦أ ﻻجزاء المتطابقة





دليل المعلم

 

التاريخ

تكتب علي السبورة :ﻻجزاء المتطابقة

 



دليل المعلم

١٠٦

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

١٠٦

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

١٠٦

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم





كتاب الطالب














دليل المعلم

١٠٦

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

١٠٦

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

١٠٦أ

مناقشة مع الطﻼب

١٠٧

حل تمارين ٥

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب

١٠٧

مناقشه مع الطﻼب - -

دليل المعلم

١٠٧

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

١٠٧

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

١٠٧

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

٤٢

حل تمارين
تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

النصف

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

الحصة  -الفصل

نماذج كسور

 

   

 

 

 





دليل المعلم

١٠٨أ





دليل المعلم

١٠٨أ الكسر ولنصف





دليل المعلم

 

التاريخ

تكتب علي السبورة :النصف

 



دليل المعلم

١٠٨

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

١٠٨

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

١٠٨

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم





كتاب الطالب














دليل المعلم

١٠٨

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

١٠٨

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

١٠٨أ

مناقشة مع الطﻼب

١٠٩

حل تمارين ٥

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب

١٠٩

مناقشه مع الطﻼب - -

دليل المعلم

١٠٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

١٠٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

١٠٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

٤٣

حل تمارين
تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

الثلث والربع

نماذج الكسور

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

 

   

الحصة  -الفصل

 

 

 





دليل المعلم

١١٠أ





دليل المعلم

١١٠أ الثلث والربع





دليل المعلم

 

التاريخ

تكتب علي السبورة :الثلث والربع

 



دليل المعلم

١١٠

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

١١٠

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

١١٠

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم





كتاب الطالب














دليل المعلم

١١٠

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب





 





















كتاب الطالب

١١٠

يحل الطﻼب التمارين )١؛٢؛(٣



 

 



دليل المعلم

١١٠أ

مناقشة مع الطﻼب

١١١

حل تمارين ٧و٩

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب

١١١

مناقشه مع الطﻼب - -

دليل المعلم

١١١

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

١١١

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب
تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

٤٤

حل تمارين
تنفيذ النشاط

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

 رياضيات/ المادة

الصف اﻷول اﻻبتدائي

 الثاني/ الفصل الدراسي
z

الثﻼثاء

اثنين

اﻷحد

اليوم

تدريبات ضافية

 

 





دليل المعلم





دليل المعلم





دليل المعلم



 

دليل المعلم



 

دليل المعلم





كتاب الطالب





كتاب الطالب





دليل المعلم





كتاب الطالب





دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب






كتاب الطالب
كتاب الطالب
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة



 

 










كتاب الطالب



دليل المعلم



   



 



 

الوسائل التعليمية

 

 الفصل- الحصة

الدرس

 

اﻷربعاء





 

التاريخ

الخميس




 ( التفعيل حسب احتياج الدرس ) :  وعﻼمة، ( تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ) :  عﻼمة: ملحوظة
: قائد المدرسة

: المشرف التربوي

: معلم المادة

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

اختبار الفصل ١٢

الكتاب

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

 

   

اﻷربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

 

 





دليل المعلم

١١٦أ

اختار وحدات غير قياسية واستعمالها في قياس الطول





دليل المعلم

١١٦أ

وحدة غير قياسية طول قيس





دليل المعلم

 

 



دليل المعلم

١١٦

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

١١٦

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

١١٦

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب وقراءة استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم

١١٧

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم





كتاب الطالب

١١٧

يوزع الواجب المنزلي من كتاب الطالب)(٧-٤














دليل المعلم

١١٦

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم





 





















كتاب الطالب

١١٦

يحل الطﻼب التمارين )(٣-١



 

 



دليل المعلم

١١٦أ

مناقشة مع الطﻼب

كتاب الطالب
كتاب الطالب

مناقشة مع الطﻼب

كتاب الطالب
دليل المعلم

١١٧

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

١١٧

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

٤٣

حل تمارين)(٤-١

مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

النقود

الوسائل التعليمية

 

اليوم

اﻷحد

تهيئة

 

التاريخ
الحصة  -الفصل

   

 





دليل المعلم





دليل المعلم





دليل المعلم

 



دليل المعلم

 

 

١١٤

 

عن طريق التعريف والمثال والسؤال





كتاب الطالب





دليل المعلم





كتاب الطالب





دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب



 





كتاب الطالب

 












دليل المعلم

١١٤

تنفيذ التعزيز





 



















دليل المعلم

١١٤

تنفيذ النشاط



 

اثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

١١٥

معلجة اﻻخطاء

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب
دليل المعلم

١١٥

دليل المعلم

١١٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

١١٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم
حل تمارين)(٤-١

مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

النقود

ريال ٥ريال ١٠ريال

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

 

   

اﻷربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

 

 





دليل المعلم

١١٦أ

اكتب علي السبورة النقود





دليل المعلم

١١٦أ

ريال ٥ريال ١٠ريال





دليل المعلم

 

 



دليل المعلم

١١٦

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

١١٦

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

١١٦

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب وقراءة استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم

١١٦

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم





كتاب الطالب

١١٧

يوزع الواجب المنزلي من كتاب الطالب)(٧-٤














دليل المعلم

١١٦

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم





 





















كتاب الطالب

١١٦

يحل الطﻼب التمارين )(٣-١



 

 



دليل المعلم

١١٦أ

مناقشة مع الطﻼب

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب

١١٧

مناقشة مع الطﻼب

دليل المعلم

١١٧

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

١١٧

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

٤٥

حل تمارين)(٤-١

مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

عد النقود

نقود حقيقية

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

 

   

اﻷربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

 

 





دليل المعلم

١١٨أ

عد اوراق نقدية مختلفة الفئات





دليل المعلم

١١٨أ

ريال ٥ريال ١٠ريال





دليل المعلم

 

 



دليل المعلم

١١٨

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

١١٨

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

١١٨

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب وقراءة استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم

١١٨

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم





كتاب الطالب

١١٩

يوزع الواجب المنزلي من كتاب الطالب)(٧-٤














دليل المعلم

١١٨

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم





 





















كتاب الطالب

١١٨

يحل الطﻼب التمارين )(٣-١



 

 



دليل المعلم

١١٨أ

مناقشة مع الطﻼب

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب

١١٩

مناقشة مع الطﻼب

دليل المعلم

١١٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

١١٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

٤٦

حل تمارين)(٤-١

مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

احل المسألة

تمثيل معطياتها

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

 

   





دليل المعلم





دليل المعلم

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

١٢٠

 
احل المسألة تمثيل معطياتها





دليل المعلم

١٢٠

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب





كتاب الطالب





دليل المعلم





كتاب الطالب





دليل المعلم





دليل المعلم





كتاب الطالب



 

 
 








 



دليل المعلم

١٢٠

تنفيذ اسئلة النشاط





 

















 



دليل المعلم

١٢٠

مناقشة مع الطﻼب



 





دليل المعلم

اﻷربعاء

الخميس

١٢١
١٢١

ان يخطىء بعض الطلبة في العد التنازلي
رقم ٣و٤

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب
دليل المعلم

١٢١

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

١٢١

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

٤٧

حل تمارين)(٤-١

مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

المبالغ المتساوية

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

   

 





دليل المعلم





دليل المعلم





دليل المعلم

التاريخ
الحصة  -الفصل

نقود

 

 

اثنين

الثﻼثاء

اﻷربعاء

الخميس

 

 

١٢٢أ

المبالغ المتساوية

 



دليل المعلم

١٢٢

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

١٢٢

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

١٢٢

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب وقراءة استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم

١٢٢

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم





كتاب الطالب

١٢٣

يوزع الواجب المنزلي من كتاب الطالب)(٧-٤



كتاب الطالب

١٢٣












دليل المعلم

١٢٢

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم





 





















كتاب الطالب

١٢٢

يحل الطﻼب التمارين )(٣-١



 

 



دليل المعلم

١٢٢أ

مناقشة مع الطﻼب

احل المسألة

كتاب الطالب
كتاب الطالب
دليل المعلم

١٢٣

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

١٢٣

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

٤٨

حل تمارين)(٤-١

مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

استعمال النقود

الوسائل التعليمية

 

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

 

 

 





دليل المعلم

١٢٤أ





دليل المعلم

١٢٤أ





دليل المعلم

 

التاريخ
الحصة  -الفصل

نقود

   

اﻷربعاء

الخميس

 
اقارن قيم النقود باسعار السلع

 



دليل المعلم

١٢٤

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

١٢٤

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

١٢٤

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب وقراءة استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم

١٢٤

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم





كتاب الطالب

١٢٥



كتاب الطالب

١٢٥












دليل المعلم

١٢٤

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم





 





















كتاب الطالب

١٢٤

يحل الطﻼب التمارين )٣-١



 

 



دليل المعلم

١٢٤أ

مناقشة مع الطﻼب

يوزع الواجب المنزلي من كتاب الطالب)(١٧-١٠

احل المسألة

كتاب الطالب
كتاب الطالب
دليل المعلم

١٢٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

١٢٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

٤٩

حل تمارين)(٤-١

مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

اختبار لفصل١٣

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

الوسائل التعليمية

 

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

   

 





دليل المعلم





دليل المعلم





دليل المعلم

 

اﻷربعاء

الخميس

 

١٢٦

 
افساح المجال للطﻼب

 



دليل المعلم

١٢٦

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم





كتاب الطالب





كتاب الطالب





دليل المعلم

تنفيذ اسئلة التعزيز
١٢٦

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب وقراءة استعد ومناقشته

 





دليل المعلم

١٢٧

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم





كتاب الطالب

١٢٧

يوزع الواجب المنزلي من كتاب الطالب)(٧-٤














دليل المعلم

١٢٦

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم





 





















كتاب الطالب

١٢٦

يحل الطﻼب التمارين )(٣-١



 

 



دليل المعلم

١٢٦

مناقشة مع الطﻼب

كتاب الطالب
كتاب الطالب

١٢٧

كتاب الطالب

١٢٧

مناقشة مع الطﻼب

دليل المعلم

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين
مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

اختبار تراكمي ٢

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

الوسائل التعليمية

 

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

   

 





دليل المعلم





دليل المعلم





دليل المعلم

 

اﻷربعاء

الخميس

 

١٢٨

 
افساح المجال للطﻼب

 



دليل المعلم

١٢٨

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

١٢٨

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

١٢٨

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب وقراءة استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم

١٢٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم





كتاب الطالب

١٢٩

يوزع الواجب المنزلي من كتاب الطالب)(٧-٤














دليل المعلم

١٢٩

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم





 





















كتاب الطالب

١٢٩

يحل الطﻼب التمارين )(٣-١



 

 



دليل المعلم

١٢٨

مناقشة مع الطﻼب

كتاب الطالب
كتاب الطالب
كتاب الطالب

١٢٩

مناقشة مع الطﻼب

دليل المعلم

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

حل تمارين)(٣-١

مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

الفصل الدراسي  /الثاني

المادة  /رياضيات

الصف اﻷول اﻻبتدائي

z

الدرس

اليوم

مراجعة

اﻷحد

اثنين

الثﻼثاء

الوسائل التعليمية

 

اﻷربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة  -الفصل

 

   

 

 

 





دليل المعلم

١٣٤ا

تقدير ناتج جمع ﻻعداد من  ٣ارقام





دليل المعلم

١٣٤أ

التقدير التقريب





دليل المعلم

 

 



دليل المعلم

١٣٤

تنفيذ اسئلة النشاط





دليل المعلم

١٣٤

تنفيذ اسئلة التعزيز





كتاب الطالب

١٣٤

اطلب من الطﻼب فتح الكتاب وقراءة استعد ومناقشته





كتاب الطالب





دليل المعلم

 





دليل المعلم

١٣٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم





كتاب الطالب

١٣٥



كتاب الطالب

١٣٥












دليل المعلم

١٣٤

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم





 





















كتاب الطالب

١٣٤

يحل الطﻼب التمارين )(٦-١



 

 



دليل المعلم

١٣٤أ

مناقشة مع الطﻼب

يوزع الواجب المنزلي من كتاب الطالب)(١٧-١٠

احل المسألة

كتاب الطالب
كتاب الطالب
دليل المعلم

١٣٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم

١٣٥

تنفيذ ما ورد في دليل المعلم مع الطالب

دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
دليل المعلم
كتاب التمارين

٥٠

حل تمارين)(٤-١

مصادر اﻷنشطة

ملحوظة  :عﻼمة  (  ) :تعني أنه عنصر أساسي في الدرس ،وعﻼمة  (  ) :التفعيل حسب احتياج الدرس
معلم المادة :

المشرف التربوي :

قائد المدرسة :

